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Como um pássaro de asas abertas 

que abrisse caminho até ao fundo do mar. 

Ou um poema feito de vento 

que arrancasse os silêncios do chão ao pas-

sar. 

Como uma multidão de estrelas 

que se acendesse até ao fundo das palavras, 

até ao fundo da verdade. 

Como um jardim de vermelhos cravos 

que florisse sem medo no peito, 

até à liberdade.  

Ruth Ministro 



13 minutos 
Romance 

3º ciclo / Adulto 

Natasha esteve morta durante 13 minutos. Salva de um lago gelado 

por um professor de música, regressa a casa sem conseguir lembrar-se 

do que aconteceu. Intercalando diversos registos (o diário de Natasha, 

a narração de uma sua "ex-melhor amiga", os relatórios da psiquiatra, 

as investigações da polícia, as notícias de jornal, etc.), o que confere à 

narrativa uma vivacidade e suspense notáveis, os fios da intriga vão-se 

entrelaçando com mestria. As descrições da psique e do quotidiano... 

Pinborrough, S.(2017). 13 minutos. Lisboa: Bertrand Editora. Cota: 82-3 PIN 

Nº de registo: 9707 
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A Aia e outros contos 
Contos 

3º ciclo 

O que terão em comum uma humilde aia, que dá a maior (e mais 

cruel) prova de lealdade à sua rainha, um senhor abastado das terras 

de Jerusalém e um centurião romano, que procuram 

desesperadamente por Jesus, e Jacinto, um verdadeiro homem da 

cidade, agarrado a todos os objetos e conforto da vida moderna, que 

se muda para o campo? São personagens que ganham vida em três 

contos de Eça, escritos no seu estilo inconfundível.   

Queirós, E.(2015). A Aia e outros contos. Porto: Porto Editora. Cota: 82-34 QUE 

Nº de registo: 8158 
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A dança da vida 
Romance 

3º ciclo / Adulto 

João é o filho mais velho de Jaime e Magali, portenha, amante de 

milongas. Em Sintra, onde vive com a família, João manifesta desde 

menino o gosto pela dança. O sonho de ser bailarino envergonha o 

pai, que quer ver o filho seguir-lhe os passos na engenharia. Para a 

mãe, a vocação do filho é motivo de orgulho, uma extensão da sua 

própria paixão pelo tango. Como todos os sonhadores, João não tem a 

vida facilitada. Entre lutar pelo seu sonho ou abandoná-lo... 

Santos, G.(2010). A dança da vida. Barcarena: Oficina do livro. Cota: 82-3 SAN 

Nº de registo: 9791 
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Sepron, a serpente marinha 
Aventura 

2º ciclo 

Tom herdou a coragem e o valor do pai, que desapareceu 

misteriosamente quando ele era ainda bebé, deixando-o aos cuidados 

dos tios. O Rei de Avantia, que se encontra mergulhado em perigo, 

convida Tom a embarcar numa Missão para libertar do feitiço as 6 

Feras que Malvel transformou em destruidoras das terras que outrora 

protegiam. Com a ajuda de Elenna, a sua fiel companheira, Tom viaja 

por todo o Reino de Avantia guiado pelo mapa mágico. 

Blade, A.(2010). Sepron, a serpente marinha. Lisboa: Babel. Cota: 82-3 BLA 

Nº de registo: 7063 
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A terra de Ana 
Conto 

2º / 3º ciclo 

Depois de receber um presente misterioso no seu décimo sexto 

aniversário, sempre que adormece, Ana é transportada da sua cabana 

idílica nas montanhas da Noruega para o mundo desolado da sua 

bisneta Nova , em 2082. As plantas e animais praticamente 

desapareceram e Ana percebe que tem de fazer algo para evitar este 

futuro apocalíptico. Com a ajuda do seu psiquiatra e, mais importante, 

de Nova, Ana tentará enfrentar os problemas climáticos que assolam a 

Gaarder, J.(2017). A terra de Ana. Lisboa: Editorial Presença. Cota: 82-3 GAA 

Nº de registo: 9877 
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A única memória da Flora Banks 
Romance 

3º ciclo / Adulto 

O meu nome é Flora Banks, tenho 17 anos e tenho amnésia. 

Esqueço tudo o que me acontece, exceto o momento em que beijei o 

Drake.  

Um beijo que pode ser a minha cura. Um beijo que está prestes a levar

-me numa viagem arriscada e que mudará a minha vida para sempre.  

Será que estou preparada para tudo o que vou encontrar?  

Barr, E.(2017). A única memória da Flora Banks. Lisboa: Top Sel Ler. Cota: 82-3 BAR 

Nº de registo: 9794 
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A varanda do Frangipani 
Romance 

3º ciclo 

A narrativa de A Varanda do Frangipani decorre na Fortaleza de S. 

Nicolau, algures em Moçambique. A fortaleza há muito que deixou de 

ser reduto de defesa e ocupação estrangeira para se transformar num 

asilo de velhos. A trama policial, as reflexões sobre a guerra e sobre a 

paz, o Universo mágico, a riqueza de personagens, aliados a uma 

narrativa pujante e amadurecida, fazem deste livro uma das mais 

belas obras de Mia Couto.  

Couto, M.(2001). A varanda do Frangipani (6ª edição). Lisboa: Editorial Caminho. Cota: 82-3 COU 

Nº de registo: 5027 
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A visita do vampiro 
Ficção 

2º ciclo 

Eu sou o João Pastel e estas são as minhas aventuras. É tudo verdade, 

mas aposto que não vais acreditar em mim. Afinal de contas, alguma 

vez tiveste a visita de um vampiro na tua escola? Alguma vez uma 

diaba te cortou o cabelo? Ou passaste a noite num castelo 

assombrado?Três incríveis histórias vividas por João Pastel e nas quais 

ninguém acredita... nem mesmo os seus pais. Mas o João Pastel jura 

que tudo o que lhe acontece é verdade, e à medida que vai vivendo... 

Broad, M.(2010). A visita do vampiro. Portela: Booksmile. Cota: 82-3 BRO 

Nº de registo: 6232 
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Amantes debaixo de chuva 
Romance 

3º ciclo / Adulto 

Depois do casamento do seu único filho, Júlia faz arrumações na casa e 

descobre um dos diários de quando era adolescente. Apercebe-se 

então do imenso vazio que, sem que ela tenha dado por isso, foi 

tomando conta da sua vida e transformando aquela jovem estudante 

de letras cheia de sonhos na dona de casa desiludida e decepcionada 

do presente. O choque é tal que Júlia desfaz um casamento que 

parece não ter já razão de ser e parte com destino a Stresa, uma... 

Crusafont, A.(2010). Amantes debaixo de chuva. Lisboa: Quidnovi Romance. Cota: 82-3 CRU 

Nº de registo: 6188 
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Ameaça no vale do Douro 
Ficção 

2º / 3º ciclo 

Convidados por um amigo a passar uns dias de férias no Porto, Duarte 

e Marta deparam, logo após a chegada, com a existência de uma 

ameaça: a destruição da vinha do vale do Douro pertencente à família 

do jovem. Viajam até à zona da vinha e põem em prática um plano 

para tentarem descobrir quem está por trás da manobra. Será que 

descobrem?  

Almeida, M.I.(2013). Ameaça no vale do Douro. Porto: Porto Editora. Cota: 82-3 ALM 

Nº de registo: 8540 
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Apanhem-me, se puderem! 
Ficção 

2º ciclo 

Valentim e o Sombra tentam viajar de avião para Roma, em segredo, 

mas não conseguem embarcar, por causa do nevoeiro e também 

porque são perseguidos por uma brigada dos Puro-Sangue, pela 

Matilde Melo e pelo Granjola, e ainda por Mil-Homens e Medronho, 

estes num carro muito velho que enche a cidade de nuvens negras. E 

se fosse só isso… Mil-Homens diz a palavra Amor e aparece-lhe uma 

nuvem rosada por cima da cabeça, que o segue para todo o lado. 

Magalhães, A.(2011). Apanhem-me, se puderem. Alfragide: Asa Editores. Cota: 82-3 MAG 

Nº de registo: 6890 
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Apenas um dia 
Romance 

3º ciclo / Adulto 

A vida de Allyson Healey que sempre foi planeada e organizada, muda 

no momento que conhece Willem, um ator de espírito livre, que a 

convida a ir com ele a Paris e a adiar todos os seus planos. Allyson não 

consegue resistir e decide acompanhá-lo, uma decisão inesperada que 

a leva a vinte e quatro horas de romance, liberdade e intimidade que 

irão mudar a sua vida. Apenas Um Dia é um romance que nos fala de 

amor, mágoa, viagens, identidade e das contingências provocadas... 

Forman, G.(2015). Apenas um dia. Lisboa: Editorial Presença. Cota: 82-3 FOR 

Nº de registo: 9623 
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As extraordinárias aventuras de Alfred Kropp 
Ficção 

2º / 3º ciclo  

Alfred Kropp é um adolescente americano sem expectativas de futuro. 

Demasiado alto e pesado, acanhado e desajeitado, não tem amigos e é 

frequentemente objecto de troça na escola. Tudo muda, porém, 

quando se vê envolvido num obscuro plano para enriquecer 

rapidamente. A sua missão é nada mais nada menos que a de roubar a 

lendária espada do Rei Artur - a célebre Excalibur! Mas Alfred entrega-

a involuntariamente ao inimigo e daí em diante mergulha numa... 

Yancey, R.(2006). As extraordinárias aventuras de Alfred Kropp. Porto: Edições Asa. Cota: 82-3 YAN 

Nº de registo: 9631 
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Bananus Maximus 
Ficção 

2º / 3º ciclo  

O meu nome é Bananus Maximus, e um dia serei o maior herói da 

história de Roma. No futuro, quando eu for rico e poderoso, hão de 

querer escrever a minha biografia. Por isso resolvi criar este diário. 

Mas acho que esse dia ainda está longe. É que a vida não me anda a 

correr muito bem. 

Os meus amigos gozam comigo, o Pai não me dá atenção e a Mãe só 

tem olhos para as suas galinhas sagradas.  

Collins, T.(2013). Bananus Maximus. Rio Mouro: Booksmile. Cota: 82-93 COL 

Nº de registo: 7029 
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Casamento de conveniência 
Romance 

2º / 3º ciclo  

Priya, 24 anos, oriunda da Índia foi impelida pela família, em especial 

pelos pais, para quem a tradição deve ser cumprida, a casar-se com 

um jovem indiano, Sanjay, que conheceu apenas uma semana antes 

do matrimónio. O marido vive nos Estados Unidos e Priya troca o país 

de origem por uma nova realidade. Os apelos do mundo 

ocidentalizado e as novas oportunidades que o país das celebridades 

lhe despertam, acendem o desejo de procurar um emprego... 

Dasmani, K.(2006). Casamento de conveniência. Lisboa: Editorial Presença. Cota: 82-3 DAS 

Nº de registo: 9592 
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Catarina no colégio de Santa Clara 
Ficção 

2º / 3º ciclo  

«A nossa querida delegada está prestes a dar um passo maior do que a 

perna!» 

A Margarida, a nova delegada das alunas, não pára de arranjar sarilhos 

ao terceiro ano. 

Mas será que é uma adversária à altura da Catarina e da McGinty, a 

sua cabrinha de estimação?  

Blyton, E.(2011). Catarina no colégio de Santa Clara (2ª edição). Alfragide: Oficina do Livro. Cota: 82-3 BLY 

Nº de registo: 6782 
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Contos 
Contos 

3º ciclo  

No prefácio dos "Azulejos do Conde de Arnoso", emite Eça a sua 

opinião sobre o conto: "No conto tudo precisa de ser apontado num 

risco leve e sóbrio: das figuras deve-se ver apenas a linha flagrante e 

definidora que revela e fixa uma personalidade; dos sentimentos, 

apenas o que caiba num olhar, ou numa dessas palavras que escapa 

dos lábios e traz todo o ser; da paisagem somente os longes, numa cor 

unida".   

Queirós, E.(2014). Contos. Porto: Porto Editora. Cota: 82-34 QUE 

Nº de registo: 7973 
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Contos gregos 
Contos 

2º ciclo  

Deuses que descem à terra para vigiarem os homens; heróis que 

combatem rochas gigantes e dragões imortais; guerreiros de ferro que 

nascem do solo; pássaros que se transformam em constelações de 

estrelas…  

Conhece estas e outras histórias do universo fantástico da mitologia 

grega! 

Sérgio, A.(2015). Contos gregos. Porto: Porto Editora. Cota: 82-34 SER 

Nº de registo: 8156 
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Deuses Americanos 
Romance 

3º ciclo / Adulto 

Sombra, acabado de sair da prisão, aceita trabalhar para um estranho, 

o Sr. Quarta-Feira, que não é nada mais nada menos que a encarnação 

de um deus antigo. Por estarem a ser ultrapassados por ídolos 

modernos, os deuses antigos encontram-se em vias de extinção, e 

Sombra e Quarta-Feira têm de reunir o maior número de divindades 

para se prepararem para o conflito iminente que paira no horizonte. 

Mas esperam-nos inúmeras... 

Gaiman, N.(2009). Deuses Americanos. Lisboa: Editorial Presença. Cota: 82-34 GAI 

Nº de registo: 9847 
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Dias de sangue e glória 
Ficção 

3º ciclo / Adulto 

Karou, antiga estudante de Arte, quimera revenante e aprendiz de 

ressurrecionista, tem finalmente as respostas que sempre procurou. 

Sabe quem é e o que é. Porém, com este conhecimento vem outra 

verdade que ela daria tudo para desfazer: amou o inimigo e foi traída, 

e um mundo inteiro sofreu por isso. 

Agora, sacerdotisa de um castelo de areia numa terra de poeira e 

estrelas, profundamente só, Karou tenta recriar o universo do seu... 

Taylor, L.(2015). Dias de sangue e glória. Porto: Porto Editora. Cota: 82-3 TAY 

Nº de registo: 9517 
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História de um cão chamado Leal 
Conto 

2º / 3º ciclo  

Afmau, que significa «leal e fiel» na língua mapuche, a língua da Gente 

da Terra, é o nome ideal para um filhote de pastor-alemão que, 

sobrevivendo à fome e ao frio da montanha onde nasceu, assim 

demonstra a sua enorme lealdade à vida. Na companhia de Aukamañ, 

um rapazinho mapuche, Afmau aprende a conhecer o mundo que o 

rodeia e a respeitar a diversidade da natureza. Porém, nem todos 

pensam da mesma forma: um bando de estrangeiros, com... 

Sepúlveda, L.(2016). História de um cão chamado Leal. Porto: Porto Editora. Cota: 82-3 SEP 

Nº de registo: 9620 
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Judy Moody salva o mundo 
Ficção 

2º / 3º ciclo  

O que seria do mundo se não fosse a preciosa ajuda de Judy Moody? A 

turma começa a estudar o meio ambiente e Judy fica surpreendida ao 

ouvir falar na destruição da floresta tropical e em espécies em vias de 

extinção. A tudo isso juntam-se os maus hábitos de reciclagem da sua 

própria família. Como não é rapariga de ficar de braços cruzados, 

decide tomar conta do assunto! As últimas aventuras de Judy vão 

certamente deixar-te no melhor dos humores Judy Moody!  

McDonald, M.(2006). Judy Moody salva o mundo. Algés: Difel. Cota: 82-3 MCD 

Nº de registo: 6208 
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Maria Moisés 
Novela 

3º ciclo  

Nesta novela sentimental, Camilo Castelo Branco conta duas histórias 

intrinsecamente ligadas: a história de um amor clandestino que sofre 

um desfecho trágico com a morte de Josefa da Lage, mãe de uma bebé 

recém-nascida levada na corrente do rio Tâmega; e a história de sua 

filha, Maria Moisés, salva e acolhida por um pobre pescador. É esta 

dualidade - amor de perdição e amor de salvação - que o autor tão 

peculiarmente soube retratar, numa novela com traços românticos e... 

Castelo Branco, C.(2014). Maria Moisés. Porto: Porto Editora. Cota: 82-3 CAS 

Nº de registo: 7959 
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O bando das cavernas 3: Loucura total 
Ficção 

2º / 3º ciclo  

Este livro, vindo dos confins do tempo, está repleto de aventuras e 

gargalhadas. Tudo por causa de um grupo muito especial de amigos: o 

Tocha, a Ruby, o Menir, o Kromeleque, o Tzick e o Sabre. Diverte-te 

com esta alucinante viagem ao futuro e assiste a um espetáculo de hip

-hop da Idade das Cavernas! Acompanha-os enquanto descem o rio 

Aventura, no meio de cascatas e salmões-crocodilo, e participa na 

alucinante corrida anual da escola. 

Caravela, N.(2013). O bando das cavernas 3: Loucura total. Amadora: Booksmile. Cota: 82-3 CAR 

Nº de registo: 7032 
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O caçador de almas 
Romance 

3º ciclo / Adulto  

Tyler, um rapaz de treze anos, jaz inconsciente numa cama de hospital 

após um trágico acidente que lhe danificou o cérebro. O pai permite 

que dois invulgares cientistas tomem a seu cargo o destino do 

adolescente. Um deles é um neurocirurgião cujas experiências pouco 

ortodoxas incluem o uso de computadores para controlar as respostas 

físicas dos pacientes durante as cirurgias. O outro é um investigador 

por conta própria e autor de experiências altamente secretas que 

Darnton, J.(2009). O caçador de almas. Lisboa: Casa das letras. Cota: 82-3 DAR 

Nº de registo: 9629 
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O cavalo preto 
Conto 

2º / 3º ciclo  

O Cavalo Preto é um belo potro, elegante, dócil, inteligente e sensível, que 

qualquer pessoa gostaria de ter por companheiro. Descendente de um 

grande vencedor de corridas, teve uma educação esmerada em virtude da 

qual aprendeu a respeitar e a estimar os outros animais e os homens. 

Todavia há quem, levado pela ganância ou pelo egoísmo, não compartilhe 

tais sentimentos e chegue ao ponto de exercer sobre ele sevícias e 

brutalidades a todos os títulos condenáveis. Uma obra recheada de... 

Sewell, A.(2009). O cavalo preto (3ª edição). Lisboa: Vega. Cota: 82-3 SEW 

Nº de registo: 4738 
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O conto da ilha desconhecida 
Conto 

3º ciclo  

Um homem foi bater à porta do rei e disse-lhe, Dá-me um barco.  

Situada num tempo e num espaço indeterminados, a história do 

homem que queria um barco para ir à procura da ilha desconhecida 

promete ser a história de todos os homens que lutam contra as 

convenções em busca dos seus sonhos e de si próprios.  

Saramago, J.(2015). O conto da ilha desconhecida. Porto: Porto Editora. Cota: 82-34 SAR 

Nº de registo: 8159 
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O coração de Simon contra o mundo 
Conto 

3º ciclo / Adulto 

Simon Spier tem 16 anos e os únicos momentos em que se sente ele 

próprio são vividos atrás do computador. Quando Simon se esquece 

de desligar a sessão no computador da escola e os seus emails 

pessoais ficam expostos a um dos colegas, este ameaça revelar os seus 

segredos diante de toda a escola. Simon vê-se, assim, obrigado a 

enfrentar as suas emoções e a assumir quem verdadeiramente é 

perante o mundo inteiro.  

Albertalli, B.(2017). O coração de Simon contra o mundo. Porto: Porto Editora. Cota: 82-3 ALB 

Nº de registo: 9706 
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O espantalho e o seu criado 
Ficção 

2º / 3º ciclo  

Philip Pulman é um dos autores mais aclamados da última década. 

Depois da trilogia Mundos Paralelos, Pulman regressa a Portugal com 

mais uma obra encantadora. Jack é um jovem rapaz, órfão de guerra, 

que conhece um espantalho que ganhou vida ao ser atingido por um 

raio. Julgando-se um génio, o espantalho contrata Jack como criado e 

juntos correm o mundo vivendo aventuras inesquecíveis, fazendo 

tropelias irreverentes e lutando pela posse de Spring Valley. 

Pullman, PH.(2007). O espantalho e o seu criado. Queluz de Baixo: Editorial Presença. Cota: 82-3 PUL 

Nº de registo: 4801 
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O fogo sob a neve 
Ficção 

3º ciclo / Adulto 

Em 1992, o monge tibetano Palden Gyatso foi libertado pelas forças 

ocupantes chinesas depois de ter sofrido trinta e três anos de prisão.O 

Fogo Sob a Neve é a história da sua vida: a sua infância na pequena 

aldeia de Panam, a sua aprendizagem como monge e a sua viagem 

para o grande mosteiro de Drepung, perto de Lassa, a fim de 

prosseguir os estudos. Em 195 os chineses invadiram o Tibete e, nove 

anos mais tarde, Palden foi detido por tomar parte numa... 

Gyatso, P.(1999). O fogo sob a neve. Porto: Asa. Cota: 82-3 GYA 

Nº de registo: 2590 
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O herói desaparecido 
Ficção 

3º ciclo / Adulto 

Jason tem um problema. Não se lembra de nada antes de acordar num 

autocarro escolar de mãos dadas com uma miúda. Aparentemente, é a 

namorada Piper, e o seu melhor amigo é um rapaz chamado Leo, e os 

três são alunos da Escola Wilderness, um internato para «crianças 

más». O que terá feito para acabar ali, Jason não tem a mais pequena 

ideia, excepto que tudo parece muito errado. Piper tem um segredo. O 

pai está desaparecido há três dias, e os pesadelos vívidos revelam... 

Riordan, R.(1999). O herói desaparecido. Lisboa: Planeta. Cota: 82-3 RIO 

Nº de registo: 9769 
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O livreiro de París 
Romance 

3º ciclo / Adulto 

Jean Perdu é proprietário de um negócio tão especial quanto 

extraordinário: a Farmácia Literária, uma livraria instalada num barco 

atracado no rio Sena, em Paris. Ao invés de vender medicamentos, 

receita livros como remédio para os males da alma. Porém, embora 

saiba aliviar a dor dos outros, não consegue atenuar a sua própria 

dor. O que Monsieur Perdu não sabe é que a descoberta de uma carta 

do seu passado está prestes a mudar-lhe o destino.  

George, N.(2017). O livreiro de París. Barcarena: Editorial Presença. Cota: 82-3 GEO 

Nº de registo: 9790 
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O mar dos murmúrios 
Ficção 

2º / 3º ciclo  

Hetty é uma jovem que vive na remota ilha de Mora. É sensível e 

sonhadora, e consegue ouvir nos murmúrios do mar os seus 

misteriosos segredos. Certo dia, um pequeno barco naufraga ao largo 

da costa, e Hetty resgata a única sobrevivente, uma mulher idosa, 

moribunda, que começa a suscitar grandes desconfianças entre a 

população da ilha. Mas Hetty já tinha visto o seu rosto mesmo antes 

do naufrágio, no pedaço de vidro do mar que comunica com... 

Bowler, T.(2013). O mar dos murmúrios. Barcarena: Editorial Presença. Cota: 82-3 BOW 

Nº de registo: 7681 
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O ombro de Cláudia 
Ficção 

2º / 3º ciclo  

Pela adolescência de Cláudia cruzam-se outras adolescências, 

transportando consigo os habituais problemas e preocupações, mas 

também os mesmos sonhos e esperanças. Sendo exactamente nesta 

fase da vida, em que a atenção e o amor dos pais mais falta faz, a 

jovem passa por um momento difícil em que este amor parece ser 

insuficiente. A mãe de Cláudia volta a receber em casa um antigo 

companheiro que tinha estado no estrangeiro e, com o regresso... 

Gonzalez, M.T.M(2003). O ombro de Cláudia. Miraflores: Difel. Cota: 82-3 GON 

Nº de registo: 9585 

BIBLIOTECA ESCOLAR  |  ESCOLA EB CARLOS DE OLIVEIRA |  ANO LETIVO 2018/2019  



O presioneiro 
Ficção 

2º / 3º ciclo  

Marc Kilgour está detido num campo de trabalhos forçados na 

Alemanha e prestes a morrer à fome. Com medo de não conseguir 

sobreviver ao inverno que se avizinha, concebe um plano de fuga com 

a ajuda de três companheiros de caserna, mas o plano corre muito 

mal…  

Muchamore, R.(2003). O presioneiro. Porto: Porto Editora. Cota: 82-3 MUC 

Nº de registo: 8450 
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O rapaz que ouvia as estrelas 
Ficção 

2º / 3º ciclo  

Depois de O Rapaz do Rio, galardoado com o Carnegie Medal, os 

leitores portugueses têm novamente a oportunidade de conhecerem 

um novo trabalho de Tim Bowler, um escritor inglês que presta em O 

Rapaz Que Ouvia As Estrelas um elogio poético à vida. Neste livro, 

conta-nos a história de Luke, um jovem de catorze anos que possui o 

dom da música. Luke é um exímio pianista mas quando o pai morre, 

sente-se tão desorientado que acaba por se iniciar numa vida... 

Bowler, T.(2010). O rapaz que ouvia as estrelas (4ª edição). Lisboa: Editorial Presença. Cota: 82-3 BOW 

Nº de registo: 6607 
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O rapaz, o lobo, a ovelha e a alface 
Aventura 

2º / 3º ciclo  

Todos os livros bons, assim nos dizem, têm um começo, um meio e um 

fim. Nesse caso, este livro deve ser muito bom. Tem dois começos, um 

sem-número de meios e um sem-fim de fins. Um rapaz é incumbido de 

entregar um lobo, uma ovelha e uma alface numa cidade próxima. É 

canja, poderão dizer. Mas existem complicações, mistérios. Há uma 

floresta para percorrer, um rio para atravessar, duendes travessos (?) 

a evitar, janelas para limpar e muito mais. Acima de tudo, há... 

Ahlberg, A.(2005). O rapaz, o lobo, a ovelha, e a alface. Lisboa: Texto Editores. Cota: 82-3 AHL 

Nº de registo: 6987 
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O rebelde está de volta! 
Aventura 

2º / 3º ciclo  

Rafe Khatchadorian já tem problemas suficientes em casa sem ter de 

meter a escola ao barulho. Depois de ter sofrido, ao longo do 6.º ano 

de escolaridade, o pior ano da sua vida, Rafe acredita que no 7.º ano 

tudo vai ser diferente. Aceite numa escola de belas artes, Rafe acha 

que as disciplinas de Matemática e História vão ser canja. Nada mais 

errado! O ambiente é mais competitivo do que Rafe esperava e, ainda 

por cima, terá de mudar a sua entediante vida de forma a poder... 

Patterson, J.(2012). O rebelde está de volta. Amadora: Booksmile. Cota: 82-3 PAT 

Nº de registo: 7035 
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O sétimo selo 
Romance 

3º ciclo / Adulto 

De Portugal à Sibéria, da Antárctica à Austrália, O Sétimo Selo 

transporta-nos numa empolgante viagem às maiores ameaças que se 

erguem à sobrevivência da Humanidade. Baseando-se em informação 

científica actualizada, José Rodrigues dos Santos volta com este 

emocionante romance aos grandes temas contemporâneos, numa 

descoberta que poderá abalar a forma como cada um de nós encara o 

futuro da humanidade e do nosso planeta.  

Santos, J.R.(2008). O sétimo selo. Lisboa: Gradiva. Cota: 82-3 SAN 

Nº de registo: 6190 
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Os amores de Sofia 
Romance 

3º ciclo / Adulto 

Lagoas da Silva nasceu em Febres, Cantanhede, e viveu mais de duas 

décadas em África. É Jornalista, Jurista e Escritor. Colabora em mais de 

três dezenas de jornais e revistas editados na Europa, América, África 

e Ásia, nos quais já publicou centenas de artigos de opinião. Como 

escritor, publicou vários romances... 

Silva, L.(2005). Os amores de Sofia. Porto: Papiro Editora. Cota: 82-3 SIL 

Nº de registo: 8500 
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Os Lazarilhos da Gândara 
Conto 

3º ciclo / Adulto 

António Castelo Branco, nasceu em Covões, numa altura em que a 

Gândara era uma terra de gente pobre, mas trabalhadora. A infância 

possibilitou-lhe múltiplos contactos com a cultura popular que 

divulgou enquanto coordenador cultural do INATEL. Para além de 

dirigente associativo, foi diretor do jornal “Independente de 

Cantanhede” e do Centro de Estudos Carlos Oliveira. Recentemente 

lançou “Os Lazarilhos da Gândara”, sobre experiências e tradições... 

Castelo Branco, A.(2009). Os Lazarilhos da Gândara. Cantanhede: Município de Cantanhe-

de. 

Cota: 82-34 BRA 

Nº de registo: 8498 
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Os passageiros do tempo 
Romance 

3º ciclo / Adulto 

Numa noite devastadora, em Nova Iorque, Etta Spencer, uma violinista 

prodígio, perde tudo o que conhece e ama. Enganada por uma mulher 

estranha e misteriosa, Etta vê-se subitamente a viajar, não apenas 

milhares de quilómetros, mas centenas de anos, descobrindo assim 

um dom herdado de uma família que ela nem sequer conhecia. 

Nicholas Carter, ex-escravo, está feliz com a sua vida no mar, a bordo 

de um navio pirata, após se livrar da poderosa família Ironwood, nas... 

Bracken, A.(2017). Os passageiros do tempo. Lisboa: Marcador. Cota: 82-3 BRA 

Nº de registo: 9841 
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Os poderes do raio 
Ficção 

2º / 3º ciclo  

Pedro Pato, mais conhecido entre os companheiros de escola como 

Pedro Sapato, é um rapaz solitário de onze anos, que vive, 

descontentamente, nos arredores de Lisboa. Os jogos de computador, 

a BD e alguns programas de televisão parecem ser o expoente máximo 

da sua rotineira vida. A monotonia do quotidiano e a previsibilidade da 

sua vida, onde nada de novo e interessante acontece, fazem com que 

Pedro se sinta insatisfeito e isolado. Era urgente uma mudança... 

Aguiar, J.(2001). Os poderes do raio. Lisboa: Editorial Presença. Cota: 82-3 AGU 

Nº de registo: 4864 
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Os últimos treze 
Aventura 

2º / 3º ciclo  

Se estalar os dedos, todos à nossa volta morrem. Sam acorda do 

pesadelo para enfrentar uma realidade assustadora: o seu pesadelo 

vai concretizar-se... Após ser sequestrado na sua própria escola e 

descobrir que os pais não são quem ele pensava, Sam dá por si a ter 

de fugir do perigo a cada esquina. Nada voltará a ser igual. Com a sua 

vida e identidade destruídas, Sam depende de uma profecia antiga 

para se salvar. Encontra-se na última batalha para defender... 

Phelan, J.(2014). Os últimos treze. Lisboa: Bertrand Editora . Cota: 82-3 PHE 

Nº de registo: 8458 
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Perigo irresistível 
Romance 

3º ciclo / Adulto 

Britt Pheiffer sonha há mais de um ano com umas férias repletas de 

aventura. Treinou vários percursos pelas Montanhas Rochosas, 

comprou equipamento especial e até se sente confiante para levar 

consigo a melhor amiga, mais adepta de centros comerciais do que do 

ar puro das montanhas. Poucas horas após o início da viagem, um 

nevão inesperado obriga-as a refugiarem-se numa cabana 

abandonada, aceitando a hospitalidade dos seus dois estranhos... 

Fitzpatrick, B.(2015). Perigo irresistível. Porto: Porto Editora. Cota: 82-3 FIT 

Nº de registo: 9521 
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Quando a amizade me seguiu até casa 
Ficção 

2º / 3º ciclo  

Ben é órfão, tem doze anos e nunca foi bom a fazer amigos. Depois de 

ter conhecido sucessivas famílias de acolhimento, está consciente de 

que as pessoas se podem afastar de um dia para o outro. Ben gosta de 

passar o seu tempo a ler livros de ficção científica. Porém, tudo muda 

na sua vida quando resgata um rafeiro que encontrou nas traseiras da 

biblioteca de Coney Island. Flip, o cãozito, leva-o a travar amizade com 

uma rapariga chamada Halley – sim, o mesmo nome do cometa... 

Griffin, P.(2017). Quando a amizade me seguiu até casa. Barcarena: Editorial Presença. Cota: 82-3 GRI 

Nº de registo: 9889 
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Sarilhos Serpentinos! 
Ficção 

2º / 3º ciclo  

Boone e Heather mal podem esperar pelo acampamento de verão. As 

lendas sobre cobras comedoras de homens e crianças desaparecidas 

são de maissss! Sim, é estranho que o protetor solar do acampamento 

faça a pele escamar, mas deve haver uma boa explicação, certo? As 

coisas pioram quando Boone chega à TerrorLândia e se junta aos 

outros Convidados Muito Especiais... e Muito Assustados! Há algo de 

errado com uma diversão chamada Rampa do Arrependimento... 

Stine, R.L.(2012). Sarilhos Serpentinos. Porto: Porto Editora. Cota: 82-3 STI 

Nº de registo: 10132 
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Sete dias e sete noites 
Ficção 

2º / 3º ciclo  

Ele é um grosseiro piloto de carga que odeia turistas. Ela é a Nova 

Iorquina amarga na sua semana de férias de sonho. São as duas 

últimas pessoas que quereriam ficar encalhadas juntas numa ilha 

tropical desabitada - e nenhum deles tinha planos para a aventura 

romântica que se desenrola em "Six Days, Seven Nights". Harrison 

Ford é Quinn Harris, um bruto aviador que vive uma existência 

descomplicada no Paraíso. A vida corre-lhe bem voando no seu... 

Magalhães, Á.(2012). Sarilhos Serpentinos. Porto: Porto Editora. Cota: 82-3 MAG 

Nº de registo: 4945 
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Um país para lá do azul do céu 
Romance 

3º ciclo / Adulto 

Apologista de valores humanitários essenciais à estrutura das 

sociedades Tamaro levanta o véu aos problemas da emigração ilegal. 

Em Um País Para Lá do Azul do Céu quatro histórias de sofrimento 

cruzam-se num olhar agudo e incisivo sobre comportamentos de 

xenofobia, desenraízamento social e exclusão a todos os níveis. Neste 

seu novo livro Susanna Tamaro revela-nos o ponto de vista dos mais 

fracos, oprimidos e vítimas das adversidades da vida.  

Tamaro, S.(2003). Um país para lá do azul do céu (3ª edição). Lisboa: Editorial Presença. Cota: 82-3 TAM 

Nº de registo: 3683 
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Um pedacinho de céu 
Romance 

3º ciclo / Adulto 

Este Romance Histórico do século XIX, tem tanto de peculiar como de 

divertido. Honoria conhece Marcus desde sempre, ele é o melhor 

amigo do irmão desta, e sempre se consideraram amigos, mas só anos 

mais tarde é que realmente se veem um ao outro... O quarteto são 

quatro jovens solteiras da família Smythe-Smith que todos os anos 

fazem um sarau musical, péssimo para os ouvidos...  

Quinn, J.(2017). Um pedacinho de céu. Lisboa: Edições Asa. Cota: 82-3 QUI 

Nº de registo: 9840 
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Uma prenda para Bertie 
Romance 

3º ciclo / Adulto 

Para que não haja dúvidas: Bertie, o herói deste livro, é um cão. Oh, 

perdão, é um beagle, o mais adorável dos cães. Tem uma irmã, Molly. 

São inseparáveis. Ou seja, eram, até duas famílias diferentes os 

adoptarem. Bertie está, agora, devastado. Quer amar a família de 

humanos com quem vive, mas sofre: onde estará a sua irmã Molly? E a 

família Green, que o acolheu, está em crise, depois de uma tragédia 

que a abalou há dois anos e de que nunca mais recuperou. 

Coates, H.(2017). Uma prenda para Bertie. Lisboa: Guerra e Paz. Cota: 82-3 COA 

Nº de registo: 9834 
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Missão  

Enquanto estrutura pedagógica, o Serviço das Biblio-

tecas Escolares do AELdF tem por missão apoiar o 

processo de ensino e aprendizagem, promover a 

leitura, a literacia da informação e o gosto pela fre-

quência de bibliotecas ao longo da vida, a fim de 

contribuir para a formação de cidadãos informados, 

críticos, responsáveis, utilizadores efetivos da infor-

mação e com capacidade de aprendizagem autóno-

ma.  

Visão  

Integrado na RBE, o Serviço das Bibliotecas Escolares 

do AELdF pretende continuar a ser uma referência 

neste programa. Aberto às orientações nacionais e 

internacionais e à colaboração em rede, desenvolve 

o seu trabalho numa busca contínua da excelência 

dos serviços e da coleção, acessíveis equitativa e 

livremente, potenciando os valores e de-

mais orientações estratégicas expressas no 

Projeto Educativo do Agrupamento.  

http://www.sbe.aelimadefaria.pt/
https://www.aprendizinvestigador.pt/
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Escolar-Clara-P%C3%B3voa/106243136104533?ref=hl
http://eleituras-esldf.blogspot.pt/
https://sites.google.com/site/sbefinisterracantanhede2/
http://menuleiturasbeco.blogspot.pt/
http://www.cm-cantanhede.pt/rbc/Conteudos/?ID=125&Tipo=5
http://cc.aelimadefaria.pt/cc/

